
ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA 1 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2 

realizada em 15 de outubro de 2014 às 14 horas na sala do CONSU sob a presidência 3 

do Prof. José Raimundo de Oliveira e com o comparecimento dos membros titulares 4 

Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof. José Augusto Chinellato, 5 

Prof. José Antonio Roversi, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Sérgio Ferreira do 6 

Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Maria Aparecida Quina de Souza e Sr. 7 

Sidney Pio de Campos. Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro 8 

consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof. Eduardo Galembeck e Prof. 9 

Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto. Ausências justificadas fora do prazo: Sr. 10 

Antonio Faggiani e Sr. Marcos Zanatta. Ausências não justificadas: Prof. Douglas 11 

Soares Galvão e Sra. Regiane Alcântara Eliel. Compareceram como convidados: Sr. 12 

João Carlos Curti, da DGRH e Sra Daniela Feijó Simões, do SBU. O Prof. José 13 

Raimundo deu início colocando em discussão a ata da reunião de 22 de setembro de 14 

2014. O Prof. José Augusto solicitou alteração esclarecendo que o que disse foi que 15 

as solicitações para o PATC Manutenção deveriam ter justificativas circunstanciadas. 16 

Colocada em votação, com a alteração proposta, a ata foi aprovada com 2 17 

abstenções. Passando para o EXPEDIENTE, o Prof. José Raimundo leu as 18 

justificativas de ausência. Entrando nos Informes, o Prof. José Raimundo perguntou 19 

se há inscritos. O Prof. José Augusto expôs julgar importante que o ConTIC opine 20 

sobre a instalação de novos datacenteres. Sugeriu que as solicitações de aquisição e 21 

instalação de equipamentos de alto desempenho também passem pelo ConTIC, para 22 

que possa opinar. O Prof. José Raimundo disse que, em reunião recente na USP, a 23 

estimativa apresentada por esta Universidade é de que, para cada financiamento 24 

conseguido para aquisição de equipamento, o dobro é gasto pela universidade para 25 

sua manutenção. Disse pensar que procede o cuidado com novas propostas de 26 

datacenter. A seguir, consultou os gestores das áreas. Falando pelos Sistemas de 27 

Saúde, o Prof. Abimael trouxe a atualização de informação sobre a implantação do 28 

prontuário, dizendo que vários ambulatórios já estão utilizando e que outros 29 

dispositivos, como resultados de exames e raio-x serão em breve acessados nas 30 

estações de trabalho e não em papel e chapa. A seguir, falando pelos Sistemas de 31 

Gestão de Recursos Humanos, a Sra. Aparecida parabenizou pelo evento de 32 

Governança recém ocorrido, ressaltando a organização e forma de condução e 33 

dizendo que proporcionou uma visão integrada de alta valia. Dando notícias da DGRH, 34 

informou que houve dilatação de prazos para atendimento do E-Social e que neste 35 

momento está se efetuando adequação de sistemas e infraestrutura. Citou a união do 36 

prontuário eletrônico da Medicina do Trabalho com o Cecom. Em seguida, o Prof. 37 

Rodolfo, falando pelo GT Governança de TIC, disse que o evento sobre governança 38 

em TI superou as expectativas, tendo uma grande participação, o que revelou 39 

interesse ou dúvida sobre o tema. Disse que os próximos passos estão sendo 40 

planejados e que este foi só o começo. Agradeceu o apoio de todos os que 41 

trabalharam no evento. O Sr. Sidney reforçou o agradecimento a todos. O Prof. José 42 

Raimundo disse que ao final do evento, em conversa com a Profa. Teresa, 43 

concordaram que há muito trabalho pela frente. Disse que o Conselho tem grande 44 

importância em diagnosticar a situação de TIC da Unicamp e para os próximos 45 

passos, ressaltou a necessidade de reforço no grupo de trabalho. Disse que, no 46 

evento, a Profa. Teresa da USP citou framework que avalia a situação de governança 47 

de uma determinada empresa. Com base nisso, o Prof. José Raimundo propôs 48 



tentar-se identificar o perfil da Unicamp. Falando pelo FTC Segurança, Prof. José 49 

Raimundo disse que a obtenção de dados pessoais no cartão Unicamp está próxima. 50 

Informou que haverá evento em Minas sobre isto, que contará com a participação de 51 

um representante da Unicamp. Passando para o FTC Nuvem, o Prof. José Raimundo 52 

informou que esteve na USP para negociar a utilização de sua nuvem para abrigar 53 

serviços da UNICAMP. A USP sugeriu que seja criada uma internuvem paulista, 54 

projeto que contará com o apoio da Fapesp. Nos informes da CTIC, o Prof. José 55 

Raimundo apresentou a negativa da CTIC à solicitação do Hemocentro para 56 

redirecionamento de domínio .unicamp.br para domínio externo. O Prof. Rodolfo 57 

expressou sua preocupação com o fato de esse tipo de demanda chegar ao Conselho, 58 

dizendo que há questões de falta de conhecimento por parte das Unidades. O Prof. 59 

Abimael disse que ligou para o responsável por TI do Hemocentro, que informou que 60 

este pedido não partiu do pessoal de TI, mas sim de empresa contratada pela direção 61 

do Hemocentro. Disse, ainda, que este tipo de assunto deveria ser tratado por algo 62 

como um colegiado dos representantes de TI das Unidades. O Prof. José Raimundo 63 

informou que o pregão da solicitação de segurança antivírus está ocorrendo no 64 

momento da reunião. A Sra. Alice informou que houve reunião com a CGU e AEPLAN 65 

sobre a dotação para o PATC Manutenção, em que a Aeplan informou que ainda não 66 

recebeu a comunicação da dotação orçamentária para 2015. Estão, portanto, 67 

aguardando retorno da AEPLAN. Passando para a ORDEM DO DIA, a mesa destacou 68 

os itens 2 e 3, respectivamente: Ad-referendum à solicitação de criação do domínio 69 

“fenf.unicamp.br” e solicitação do IC de hospedagem do domínio madiba no CCUEC. 70 

O item 1, que tratou dos projetos submetidos ao PATC 2015 Projetos, foi votado em 71 

bloco e aprovado por unanimidade. Passando para o item 2, o Prof. José Raimundo 72 

explicou que trata-se de nova unidade, Faculdade de Enfermagem e a solicitação está, 73 

portanto, prevista na Resolução GR 52/2012. Colocado em votação, foi aprovado por 74 

unanimidade. Na discussão do item 3, o Prof. Clésio explanou do que se trata a 75 

solicitação do IC e apontou não haver justificativa de interesse da Universidade na 76 

hospedagem pretendida. Colocado em votação, o parecer contrário à aprovação da 77 

solicitação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens a tratar, a reunião 78 

foi encerrada às 15h10. 79 


